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Amazing North Korea  
เกาหลเีหนอื ต านานคอมมนูสิตโ์ลก 
เปียงยาง-ปนัมนุจอม-เสน้ขนานที ่38-วงัเยาวชน 
คมึซูซาน วงัสรุยิะ-เมยีวเฮยีงซาน-เมอืงโสมเคซอง 

ปกักิง่ - พระราชวงัตอ้งหา้ม 7 วนั 5 คนื  
 

ประสบการณ์ท าทวัร์เกาหลเีหนือกว่า 27 ปี 
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โอกาสแบบนี้ไม่มบี่อยครัง้ น าท่านเยอืนดนิแดนโสมแดง “เกาหลเีหนือ” ฉายาฤาษีแห่งเอเชยี สัมผัส 
ORIGINAL “เกาหลเีหนอื” แท ้ๆ  เรยีนรูว้ฒันธรรมอันเรยีบงา่ยและประวตัศิาสตรอ์ันน่าสนใจในสงคราม
เกาหล ีเยอืนเขตแดนเกาหลเีหนือ-ใต ้ที ่DMZ หมูบ่า้นปันมนุจอม เสน้ขนานที ่38 ชมการแสดงของเด็กๆ 
น่ารักทีว่งัเยาวชนมันยองเด ไมพ่ลาด "กายกรรมเปียงยาง"  สดุระทกึใจ 
 

หมายเหต ุ

* คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่คนละ 10 ดอลลาร ์คนขบัรถทอ้งถิน่ 10 ดอลลาร ์และหัวหนา้ทัวรค์น
ไทย 15 ดอลลาร ์ 
* สังคมนิยมแบบเก่ามเีสน่หน่์าสนใจ ระบบประเทศที่ยังไม่เปิดเต็มที่ก็น่ารูน่้าคน้หา ความเป็นอยู่ อาหาร  
วัฒนธรรม ความเชือ่ เป็นเอกลักษณ์ทีเ่ป็นจุดเด่นของเสน้ทาง ผูเ้ดนิทางควรปรับตัว และควรมคีวามเขา้ใจ
เบือ้งตน้ในประเทศทีไ่ปเยอืนกอ่นเดนิทาง   
* โปรดทราบ สายการบนิอาจมีการปรับ ยกเลกิเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลากระชัน้ชดิ ทา่นใดทีต่อ้งออกตั๋วภายในประเทศ (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) 
กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่ก่อนทุกครัง้ และเผือ่วันและเวลาไว ้เพราะทางบรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบต่อ
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการปรับเปลีย่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ  

 

การเดนิทางทอ่งเทีย่วในเกาหลเีหนอือยูใ่นความควบคขุองรฐับาล 
รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืสบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

ฝากสมัภาระ  (โหลดกระเป๋า) ไดเ้พยีง 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 23 กก. 

สมัภาระตอ้งมขีนาด DIMENSION (ยาว+กวา้ง+หนา) รวมแลว้ไมเ่กนิ 158 ซม. 
 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ วซีา่จนีและเกาหลเีหนอื 

8-14 ก.ย. 62 54,888.- 7,000.- รวมแลว้ 

22-28 ก.ย. 62 54,888.- 7,000.- รวมแลว้ 

13-19 ต.ค. 62 55,888.- 7,000.- รวมแลว้ 

20-26 ต.ค. 62 55,888.- 7,000.- รวมแลว้ 

27 ต.ค. – 2 พ.ย. 62 54,888.- 7,000.- รวมแลว้ 

17-23 พ.ย. 62 54,888.- 7,000.- รวมแลว้ 

8-14 ธ.ค. 62 54,888.- 7,000.- รวมแลว้ 

22-28 ธ.ค. 62 54,888.- 7,000.- รวมแลว้ 

 

22.00 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U เคาเตอรส์ายการ
  บนิแอรไ์ชน่า (จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10)  

 

วนัทีส่อง (จนัทร)์ สวุรรณภมู-ิปกักิง่–เปียงยาง 

01.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบิน CA 980 หมายเหตุ จะมีการผ่าน SECURITY 
CHECKING อกีครัง้เมือ่ตอ่เครือ่งทีส่นามบนิปักกิง่ ดังนัน้การซือ้สรุา น ้าหอม ของเหลวตา่งๆ 
ที่  DUTY FREE ข อ ให ้ท่ า น ร ะบุ ก า ร รั บ ข อ งที่ ส น าม บิ น สุ ว ร รณ ภู มิ  (ข าก ลั บ ) 
www.airportthai.co.th/main/th/684-security-information 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงปักกิง่ (TRANSIT FLIGHT / ไมม่วีซีา่จนีเขา้กรุงปักกิง่/ ไมอ่อกนอก
  สนามบนิ)   (เวลาทีปั่กกิง่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

วนัที ่1          สนามบนิสวุรรณภมู ิ

วนัที ่2          สวุรรณภมู ิ– ปกัก ิง่ - เปียงยาง 
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  พักรอตอ่เครือ่ง น าท่านไปรับประทานอาหารเชา้ในสนามบิน 
13.25 น. โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า เทีย่วบนิ CA 121 น าท่านเดนิทางสูน่ครเปียงยาง เมอืงหลวงของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People's Republic of Korea: 
DPRK) หรอืชือ่โดยท่ัวไปวา่ เกาหลเีหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชยีตะวันออก ที่
กนิพื้นที่ครึง่เหนือของคาบสมุทรเกาหลี มีเขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกันชนระหว่าง
เกาหลเีหนือกับเกาหลใีต ้แม่น ้าอัมรกหรอืยาลูเจียง และตูเมนเป็นพรมแดนระหวา่งเกาหลี
เหนือกับจีน แม่น ้ าตูเมนส่วนที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกับรัสเซีย 
คาบสมุทรเกาหลีมคีวามยาว 1,020 กโิลเมตร และกวา้ง 300 กโิลเมตร พื้นที่ 70% ของ
ประเทศเป็นเทอืกเขา (เวลาทีก่รงุเปียงยาง เกาหลเีหนอื เร็วกวา่ปักกิง่ 30 นาท)ี 

16.20 น. ถงึสนามบนิใหมข่องกรงุเปียงยาง น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

18.00 น. รับประทานอาหาเย็นทีภ่ัตตาคาร 

พักที ่KORYO HOTEL หรอื YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 

 
 
 
 
วนัทีส่าม (องัคาร) เปียงยาง-มนัซูเด-โชลลมิา มา้พนัลี-้ประตชูยั-หอจเูช-่มนัยองเด-วงัเยาวชน 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าชมนครเปียงยาง ชม “มนัซูเด” อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธบิดีคิมอมิซุงที่
ย ิง่ใหญ่ สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึในงานฉลองครบรอบวันเกดิปีที ่60 เคยีงขา้งดว้ยอนุสาวรยี์
ของท่านอดตีประธานาธบิดคีมิจองอลิ ตัง้ตระหงา่นอยู่กลางเมอืงหลวงของเกาหลเีหนือ บน
เนนิเขามันซใูนใจกลางกรุงเปียงยาง รูปป้ันทองแดงขนาดใหญข่องอดตีผูน้ าทัง้ 2 ไดรั้บการ
มาเยอืนจากผูค้นนับพันทกุวนั และเป็นหนึง่ในสถานทีแ่รกส าหรับทัวรเ์กาหลเีหนอื  

น าชม (MAXIMA STATUE หรือ ) โชลลิมา อนุเสาวรยีม์า้บนิ ตั ้งอยู่ในเนินเขามันซ ู

ต านานของมา้พันลีม้ปีีก วิง่ไดว้ันละ 400 ก.ม. สะทอ้นถงึจติวญิญาณของการพัฒนา และ
ความกา้วหนา้อย่างต่อเนื่อง เพื่อระลกึถงึการฟ้ืนฟูเมอืงเปียงยางหลังจากสงครามเกาหล ี
(ค.ศ. 1950-1953) “เราจะกา้วไปขา้งหนา้ใหเ้ร็วกวา่มา้บนิ” เกาหลเีหนือเคยถูกปูพรมดว้ย
ระเบดิ จนกรุงเปียงยางราบเป็นหนา้กลอง “100 ปีไม่มโีอกาสเกดิใหม่” ความมุ่งมั่นจงึอุบัต ิ
ข ึน้ในใจของชาวเกาหลเีหนือทุกคน ดังนัน้ค าวา่ “พยายาม” จงึไมอ่าจเพยีงพอตอ่การกอบกู ้
และสรา้งชาตขิ ึน้มาใหม ่อนุสาวรยีโ์ชลลมิาจงึถูกสรา้งขึน้เพือ่ปลกุเรา้ กระตุน้ความมุง่มั่น ให ้
ชาวเกาหลเีหนอืมคีวามรักชาตยิิง่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าชมประตูชยั ARCH OF TRIUMPH แห่งกรุงเปียงยาง มคีวามสูง 60 เมตรและกวา้ง 
52.5 เมตร สรา้งขึน้จากหนิแกรนิตกว่า 10,500 ชิน้ เพื่อระลกึถงึการกลับมาที่เกาหลขีอง 
อดตีประธานาธบิดคีมิอลิซงุ หลังจากเดนิทางขา้มประเทศไปตอ่สูก้ับญีปุ่่ นเป็นเวลา 20 ปี  

วนัที ่3          เปียงยาง-มนัซูเด-โชลลมิา มา้พนัลี-้ประตชูยั-หอจเูช-่มนัยองเด-วงัเยาวชน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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 น าชมหอปรชัญาจูเช่ () สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1982 เพือ่เป็นเกยีรตแิก่อดตีประธานาธบิดี

คมิอลิซุง เนื่องในวาระครบรอบวันเกดิครบ 70 ปี มีความสูงกว่า 170 เมตร ตัง้อยู่ทางฝ่ัง
ตะวันออกของแม่น ้าแตดอง ดา้นหนา้หอมรีูปป้ัน 3 กลุ่มชน คอื ผูก้รรมกรผูใ้ชแ้รงงาน นัก
การศกึษานักวชิาการ และเกษตรกร ทีส่นับสนุนลัทธพิึง่พาตนเอง (จเูช)่ ในเกาหลเีหนอื 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

น าท่านไปชมมนัยองเด MANYONGDAE พพิธิภัณฑบ์า้นเกดิ ของประธานาธบิดคีมิอมิ

ซงุ ภายในมบีา้นพักสามหลัง ทีเ่ล็กกะทัดรัด แตร่วมกันเป็นครอบครัวทีย่ ิง่ใหญ ่ 

น าคณะสู่ CHILDREN PALACE หรอื วงัเยาวชนมนัยองเด วังเยาวชนแห่งนี้สรา้ง

เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มีพื้นที่ใชส้อยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีหอ้งสอน
กจิกรรมและศลิปะแขนงต่างๆใหก้ับเยาวชน เช่น หอ้งปักผา้ หอ้งดนตร ีหอ้งเรยีนซอ่มวทิย ุ
หอ้งกฬีา หอ้งยมินาสตกิ หอ้งเรยีนบัลเลย ์ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังจติใจเยาวชนในดา้น
ศลิปะ น าทา่นเขา้สูโ่รงละครใหญ ่ชมการแสดงดนตร ีรอ้งเพลง เตน้ร า อันน่ารัก น่าประทับใจ 
ของเด็กเกาหลตีัวนอ้ยๆทีม่ากดว้ยความสามารถ  (กรณีทีว่งัเยาวชนปิด จะจัดใหช้มการแสดง
ของนักเรยีนทีโ่รงเรยีนระดับปฐมหรอืมัธยมแทน)  

แลว้น าคณะออกเดนิทางสู ่เมยีวเฮยีงซาน  (MYOHYANG-ภูเขาหอม) ภูเขาเมยีวเฮยีง
ซานอยู่ห่างจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภูมปิระเทศเป็นเทือกเขาสูง ระหว่าง
เดนิทางสมัผัสกับธรรมชาตชิว่งฤดใูบไมผ้ล ิ

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร  

พักที ่HYANGSAN HOTEL (ดทีีส่ดุในเขตภเูขาเมยีวเฮยีงซาน)  
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีภั่ตตาคาร 

น าชม วดัโปยอน วัดพุทธเกา่แกท่ีอ่ายกุวา่ 900 ปี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1042 ผา่นการบรูณะ
ซอ่มแซมมาหลายครัง้ ชมเจดยี ์9 ชัน้ เจดยี ์13 ชัน้ และหอสวดมนต ์ 

น าทา่นเขา้ชมหอนทิรรศการของขวญันานาชาต ิหรอื หอนทิรรศการมติรภาพนานาชาต ิ
(International Friendship Exhibition) สถานทีส่ าคัญทีส่ดุในเมยีวเฮยีงซาน เขา้ชมตกึที ่1 
สรา้งในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชัน้ ประกอบดว้ย 150 หอ้ง สรา้งบนพื้นที่ 46,000 ตรม เป็น
สถานที่เก็บรวบรวมของขวัญและของก านัล 113,486 ช ิน้ จาก 185 ประเทศ ที่มอบใหแ้ก่
ทา่นประธานาธบิดคีมิอลิซงุ ซึง่ชาวเกาหลถีอืวา่ของขวัญทุกชิน้เป็นน ้าใจจากชาวโลกทีม่อบ
ใหจ้งึเก็บรวบรวมรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีแลว้น าทา่นเขา้ชมตกึที ่2 สรา้งขึน้เมือ่ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 
1996 มีหอ้งนิทรรศการ 50 หอ้ง สรา้งบนพื้นที่ 11,000 ตรม  มีของขวัญและของก านัล 
40,033 ช ิน้ จาก 170 ประเทศ ทีม่อบใหแ้กท่า่นประธานาธบิดคีมิจองอลิ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร แลว้เดนิทางกลับกรงุเปียงยาง 

น าชมพพิธิภณัฑส์งคราม  สถานที่แสดงเรือ่งราว การต่อสูข้องชาวเกาหลใีนสงคราม
เกาหล ีชมซากอาวธุ ยทุโธปกรณ์ตา่งๆ ซึง่รวมถงึซากเรอืด าน ้า ซากเครือ่งบนิ เฮลคิอปเตอร์
ของอเมรกิา ชม PUELO เรอืสปายสายลบั (SPY) ของอเมรกิา ซึง่เกาหลเีหนือจับได ้เมือ่
วันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1968 แลว้น าท่านชมฉากจ าลองการรบ 360 องศา “ยุทธการแต
จอน” ทีย่ ิง่ใหญต่ระการตา 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร 

พักที ่KORYO HOTEL หรอื YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ (พฤหสั)  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่คซอง (KAESONG) ตัวเมอืงเคซองตัง้อยูห่า่งจากชายแดนสองเกาหล ี
(DMZ) 10 กม. เดมิเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐที่เป็น
ปึกแผ่นแห่งแรกของคาบสมุทรเกาหล ีปัจจุบันเป็นเมอืงชายแดนทีต่ดิต่อกับประเทศเกาหลี
ใต ้คาบสมทุรเกาหลถีูกแบง่ออกเป็น 2 สว่น ณ เสน้ขนานที ่38 เหนอื คอื สาธารณรัฐเกาหลี
อยู่ทางตอนใต ้และเกาหลเีหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กม. จากกรุง
เปียงยาง / 70 กม.จากกรงุโซล)  

 น าคณะเดนิทางสูห่มูบ่า้นสนัตภิาพปนัมุนจอม เขา้ชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมหอ้ง
ประชมุและหอ้งลงนามในสนธสิัญญาสงบศกึ ทีแ่บง่ประเทศเกาหลอีอกเป็นเกาหลเีหนือและ
เกาหลใีต ้โดยใชเ้สน้ขนานที่ 38 พรอ้มน าคณะชมขัน้ตอนการลงนามในสนธสิัญญาโดยมี
เจา้หนา้ทีท่หารของเกาหลเีหนอืบรรยาย  

 น าชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์(พพิธิภณัฑโ์ครยอ) ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่คง
คุณค่าทางประวัต ิศาสตรข์องเกาหลเีหนือไวม้ากมาย ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

วนัที ่4          เมยีวเฮยีงซาน-วดัโปยอน-หอนทิรรศการของขวญั-พพิธิภณัฑส์งคราม-เรอื 
          สปายอเมรกินั 

วนัที ่5          เปียงยาง-เคซอง-เสน้ขนานที ่38-อนเุสาวรยีร์วมชาตเิกาหล-ีกายกรรมเปียงยาง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3


MERRYLAND TRAVEL / 2562 (A) เกาหลีเหนือ 7 วนั 5 คืน....ประสบการณ์ท าทวัร์เกาหลีเหนือกวา่ 27 ปี 6 

ทางวัฒนธรรม เมือ่ปี เมือ่ปี พ.ศ. 2556  น าท่านชอ้บป้ิงโสมเกาหล ีขนานแทคุ้ณภาพดี

ทีส่ดุในโลก  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร ** เมนพูเิศษ ไกตุ่น๋โสมเกาหล ี

  แลว้น าคณะเดนิทางกลับสูก่รงุเปียงยาง   

   ชมและแวะถา่ยรปูที ่อนสุาวรยีร์วมชาตเิกาหล ี 

17.00 น.  น าชมการแสดงกายกรรมเปียงยางทีเ่ล ือ่งชือ่ ตืน่เตน้เรา้ใจกับการแสดงผาดโผน
ตา่งๆ ซึง่จะท าใหท้า่นเพลดิเพลนิตลอดการแสดง  

19.30 น. รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร ** เมนพูเิศษ DUCK BBQ 

พั ก ที่  KORYO HOTEL ห รื อ  YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL ห รื อ
 เทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีห่ก (ศกุร)์ เปียงยาง-คมึซูซาน วงัสรุยิะ-รถไฟใตด้นิ-ปกักิง่-กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นเขา้คารวะศพของ 2 อดตีผูน้ าเกา หลเีหนอื ที ่คมุซูซาน วงัสรุยิะ () วังสรุยิะ
เป็นสุสานที่เก็บศพของประธานาธบิดคีมิอลิซุง และประธานาธบิดคีมิจองอลิ อาคารตัง้อยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเปียงยาง วังถูกสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1976 เป็น 
Kumsusan Assembly Hall ของท่านคมิอลิซงุ อาคารนี้ไดรั้บการบรูณะต่อเตมิเป็นทีเ่ก็บศพ
ของท่านคมิจองอลิ ในปี ค.ศ. 1994 เชือ่กันวา่มคี่าใชจ้่ายในการดัดแปลงอย่างนอ้ย 100-
900 ลา้นบาท ศพของสองผูน้ าถูกวางอยู่ภายในโลงศพแกว้ใส ศรีษะวางอยู่บนหมอนแบบ
เกาหล ีรา่งคลมุดว้ยธงของพรรคแรงงานเกาหล ีน าทา่นเขา้ชมเหรยีญตราสดดุทีางการทหาร 
ใบประกาศเกยีรตคิุณ และเครือ่งอสิรยิาภรณ์ที่นานาชาตมิอบใหทั้ง้ 2 ผูน้ า น าชมรถยนตท์ี่
อดตีประธานาธบิดคีมิอลิซุงใชเ้ดนิทางเป็นประจ า และตูร้ถไฟที่ท่านคมิจองอลิใชเ้ดนิทาง
และท างานอยูเ่ป็นนจิจวบจนวาระสดุทา้ยของชวีติ (วังสรุยิะเป็นสถานทีส่ าคัญสงูสดุของชาว
เกาหล ีกรณุาแตง่กายใหเ้หมาะสม ส ารวมกรยิาและงดใชเ้สยีงขณะเขา้เยีย่มชม) 

 น าท่านไปชมสถานรีถไฟใตด้นิเปียงยาง ที่ตกแต่งสวยงามดว้ยโคมไฟระยา้ เสาหนิ

ออ่น แตง่ผนังดว้ยโมเสทเล็กๆ เป็นรปูทวิทัศนต์า่งๆ น าทา่นทดลองน่ังรถไฟ 1 สถาน ี

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร  แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

วนัที ่6          เปียงยาง-คมึซูซาน วงัสรุยิะ-รถไฟใตด้นิ-ปกักิง่ 
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17.20 น. โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ เทีย่วบนิที ่CA 122 น าทา่นเดนิทางสูก่รงุปักกิง่  

18.15 น. ถงึสนามบนิกรุงปักกิง่ (เวลาปักกิง่ชา้กวา่เปียงยาง 30 นาท)ี ***  น าท่านเดนิทางเขา้สูต่ัว
เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง นครปักกิ่งเป็นศูนย์
การเมอืงวัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคมท่ัวประเทศจนีและก็
เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่ดังทัง้ในประเทศจนีและในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตการปกครอง
พเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหง่ของจนี ซึง่มฐีานะเทยีบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกิง่ไดรั้บ
การจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80
ศตวรรษที ่20 เมอืงปักกิง่ไดพั้ฒนาอย่างรวดเร็วอยา่งเหลอืเชือ่ มกีารเปลีย่นแปลงจากหนา้
มอืเป็นหลังมอื ปัจจุบันนี้ปักกิง่มถีนนที่สลับกัน ตกึสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมือง
โบราณ และยังแสดงถงึสภาพเมอืงทีทั่นสมัย กลายเป็นเมอืงใหญข่องโลก 

 จากนัน้น าทา่นสูถ่นนชอ๊ปป้ิงชือ่ดังของปักกิง่ หวงัฟจูิง่ 

ค า่ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัทคาร 

 พักที ่ HOLIDAY INN EXPRESS หรอื SPRING HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีเ่จ็ด ปกักิง่ – เทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม – ตลาดรสัเซยี – กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านสูจั่ตุรัสเทยีนอันเหมนิ  จัตุรัสทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจนียคุใหม ่
สถานที่จัดงานพธิีเฉลมิฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทกึภาพเพื่อเป็นที่ระลกึกับ
อนุสาวรยีว์รีชน ศาลาประชาคม และหอระลกึประธานเหมาเจอตงุ  
น าท่านผ่านประตูเขา้สู่พระราชวังตอ้งหา้ม “กูก้ง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของ
จักรพรรดิ2์4 พระองค ์ในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ น าชมโบราณสถานและสิง่ก่อสรา้งที่คง
คณุคา่ทางประวตัศิาสตรท์ีส่รา้งขึน้บนพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร น าชมหมูอ่าคารเครือ่งไม ้
ที่ประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระต าหนักว่าราชการ พระต าหนักชัน้ใน 
หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ ์และหอ้งวา่ราชการหลังมูล่ ีไ่มไ้ผข่องพระนางซสูไีทเฮา  

 
   
 
 

 

วนัที ่7          ปกัก ิง่ – เทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม – ตลาดรสัเซยี – กรงุเทพฯ 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 
ชอ้บป้ิงที่ ตลาดรัสเซยี  เพื่อเลอืกซือ้สนิคา้ขายส่งราคาถูก เช่น ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ 
นาฬกิา เป็นตน้ *** เดนิทางสูส่นามบนิ 

 

19.35 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CA 979 

23.40 น. กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพฯ (เวลาไทยชา้กวา่ปักกิง่ 1 ชัว่โมง)    
 

                                                                                                                                       
 

อตัรานีร้วม 

 คา่บัตรโดยสาร (ตั๋วกรุ๊ป) สายการบนิแอรไ์ชน่า (กรงุเทพฯ-ปักกิง่-เปียงยาง-ปักกิง่-กรงุเทพฯ)  
 คา่ทีพั่ก พักหอ้งละ 2 ทา่นจ านวน 5 คนื * โรงแรมทีเ่กาหลเีหนอืไมส่ะดวกทีจ่ะจัดเตยีงเสรมิ 
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ           
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่นักทอ่งเทีย่วเกาหลเีหนอื (15 วนัท าการ) 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางฝากขึน้เครือ่ง ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก.  

 คา่ประกันอบุัตเิหต ุ1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
 

อตัราไมร่วม 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ออกนอกราชอาณาจักรไทยของบุคคลต่างดา้ว / สว่น

ตา่งคา่ธรรมเนยีมวซีา่ของหนังสอืเดนิทางสญัชาตอิืน่ๆ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนอืรายการ คา่ซกัรดี  ฯลฯ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ 10USD คนรถ 10USD และหวัหนา้ทวัร ์15USD  
 

หมายเหตุ : รายการท่องเทีย่วและอัตราค่าบรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสภาวะอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราระหวา่งประเทศ และ ขอสงวนสทิธใินการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ย
กวา่ 15 ทา่น  

เง ือ่นไขและความรบัผดิชอบ :  บรษัิทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบนิ และตัวแทนการ
ท่องเทีย่วในต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายต่างๆทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของเจา้หนา้ที่
ของบรษัิท อาทเิช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล อุบัตเิหตุ การล่าชา้ การเปลีย่นแปลงในก าหนดเวลา
ตารางการบนิ ภัยธรรมชาต ิการตอบปฏเิสธของเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมอืงของทกุประเทศ  

*หากทา่นมเีทีย่วบนิภายในประเทศ แจง้เจา้หนา้ทีต่อนจอง เพือ่เป็นประโยชนต์อ่ตัวทา่นเอง  

การช าระคา่บรกิาร: มัดจ า 20,000 บาทเมือ่ส ารองทีน่ั่งและช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนั 

หลกัฐานการยืน่ขอวซีา่ประเทศเกาหลเีหนอื  : 
 หนังสอืเดนิทางทีย่ังมอีายใุชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นการเดนิทาง 
 รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป ฉากหลังสขีาว, ไมส่วมเครือ่งประดับทุกชนดิ, ไม่สวมแวน่, เปิดผมให ้
เห็นใบห,ู ไมส่วมเสือ้สขีาวหรอืสอีอ่น, รปูถา่ยจากรา้นเทา่นัน้  

 ส าเนาบัตรประชาชน  รายละเอยีดเกีย่วกับสถานทีท่ างาน เชน่ ชือ่ และ ทีอ่ยูข่องบรษัิทฯ และต าแหน่ง
งาน 

เง ือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป หักคา่ใชจ้่าย 10,000 บาท // ยกเลกิกอ่นการ
เดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท // ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14วัน เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 
100 % 

 

 
 



MERRYLAND TRAVEL / 2562 (A) เกาหลีเหนือ 7 วนั 5 คืน....ประสบการณ์ท าทวัร์เกาหลีเหนือกวา่ 27 ปี 9 

 
สรปุแผนประกนัภยัเดนิทางตา่งประเทศ PLUS-14ASIA (SINGLE-TRIP) 
โดยบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน ์

ขอ้ตกลงคุม้ครอง / Condition coverage  

Limit of liability is the maximum amounts that we will pay under such 
coverage 

จ านวนเงนิ 
เอาประกนัภยั  

1. การประกันภัยอุบัติเหตุ เดินทางส่วนบุคคล / Accidental death and 
permanent disablement 

1,000,000 บาท 

2. คา่รักษาพยาบาล / Medical expenses 2,000,000 บาท 

   2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล) / 
Follow-Up treatment in Thailand  

50,000 บาท 
 

   2.2 การเขา้รับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย (รวมอยูใ่นค่ารักษาพยาบาล) / 
Medical treatment in Thailand 

100,000 บาท 

3. การเคลือ่นยา้ยผูป่้วยและการจัดการศพ / Evacuation and repatriation 2,000,000 บาท 

4. การคน้หา การชว่ยชวีติ และการกูภ้ยั / Search, rescue and recovery 250,000 บาท 
5. บรกิารศนูยรั์บเรือ่งดว่นทางการแพทย ์ คุม้ครอง 

 
การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, 
ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การ
ฆ่าตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การ
บาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืน่ๆ ตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์
ประกนัไมคุ่ม้ครอง การเยีย่มผูป่้วยในต่างประเทศ การสง่ผูเ้ยาวก์ลับประเทศ การยกเลกิการเดนิทางการลดจ านวน
วันเดนิทาง การสญูหายหรอืเสยีหายของการเป๋าและสมัภาระ การลา่ชา้ของขนสง่มวลชน การล่าชา้ของกระเป๋าและ
สัมภาระ การพลาดการต่อเทีย่วบนิ การสูญหายของเงนิและหนังสอืเดนิทาง ความรับผดิชอบของบุคคลภายนอก 
ความรับผดิชอบของระเช่า ความรับผดิชอบของกีฬากอล์ฟ เงนิชดเชยรายไดร้ะหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
ตา่งประเทศ และ อืน่ๆ ตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์
การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์
หมายเหตุ ความคุม้ครอง หรอืไม่คุม้ครอง เงือ่นไข ขอ้ยกเวน้ ใหถ้อืตามก าหนดในกรมธรรม ์ซึง่บรษัิทประกันภัย
ไทยววิัฒนไ์ดอ้อกไวใ้นทกุประการ 
คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนื่องจากประสบอุบัตเิหตุ ใน
ระหวา่งระยะเวลาการเดนิทางเทา่นัน้ 
* ขอ้มูลที่ระบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรมป์ระกันภัย เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก ตัวแทนบรษัิทประกนัภยัไทยววิัฒน ์
* แผนการประกันอบุัตเิหตุระหวา่งการเดนิทางดังกล่าว เป็นแผนประกันภัยเดนิทางต่างประเทศ PLUS-14ASIA 
(SINGLE-TRIP) ก าหนดโดยบรษัิทหลัก ที่เป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง  ซึง่รับประกันภัยโดยบรษัิท
ประกนัภยัไทยววิัฒน ์
* หากท่านมคีวามประสงค์ตอ้งการความคุม้ครองเพิม่เตมิจากที่บรษัิทฯไดท้ าประกันไว ้เช่น ตอ้งการเพิม่ความ
คุม้ครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิม่ประกันเที่ยวบนิล่าชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหสู้งขึน้ ฯลฯ ท่าน
สามารถตดิต่อขอทราบรายละเอยีดหรอืซือ้ประกันและช าระค่าเบีย้ประกันเพิม่เองได ้โดยตดิต่อที่ตัวแทนบรษัิท
ประกนัภยัไทยววิัฒน ์หรอื ตัวแทนบรษัิทประกนัภยัอืน่ๆ ทีท่า่นพอใจ 


